
REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II 

VUKOVAR 

 

KLASA: 601-02/22-05-3/01 

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-22-01 

Vukovar, 18. siječnja 2022. 

 

 

Na temelju članka 26. st. 5.i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), 

članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196-01-JT-5-05-18-01),  

članka 12. Pravilnika o radu (KLASA: 601-04/16-01/01, URBROJ: 2196-01-JT-5/01), Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Vukovar II donosi 

ODLUKU 

o prijemu u radni odnos 

 

I. 

Upravno vijeće na 49. sjednici, pod točkom 3. dnevnog reda, na prijedlog Ravnateljice, temeljem raspisanog 

natječaja za radno mjesto Odgojitelja (m/ž) – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – do povratka 

radnice s bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta, raspisanog 16. prosinca 2021. godine, donijelo je 

jednoglasnu Odluku da se u radni odnos primi Nikolina Živković.. 

 

II. 

Prijavu na natječaj su dostavile dvije kandidatkinje, od kojih jedna nije dostavila potpunu natječajnu 

dokumentaciju, a druga nije ispunila uvjet u pogledu stručnosti (ostala su joj 3 ispita do diplomiranja i stjecanja 

zvanja odgojitelja predškolske djece). Obzirom da je člankom 26. st. 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) propisano da se sa nestručnom osobom može sklopiti Ugovor o 

radu na određeno vrijeme, Povjerenstvo za natječaj je sa Nikolinom Živković obavilo razgovor (intervju) 

10.01.2022. godine, te je ona ostvarila najbolji rezultat na istom. 

 

III. 

Sa izabranom kandidatkinjom, obzirom da nije ispunila formalno pravne uvjete natječaja u pogledu stručnosti, 

odnosno, temeljem članka 26. st. 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19) i ove Odluke, sklopit će se Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme do popune radnog mjesta na 

temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od 5 (pet) mjeseci. 

 

IV. 

Sukladno članku 26. st. 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) natječaj 

za radno mjesto Odgojitelja (m/ž) – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s 

bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta bit će ponovno raspisan u roku od 5 (pet) mjeseci. 

 

V. 

 Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, te se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Na ovu Odluku može se podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II u roku 8 dana od dana 

objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II. 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Marina Vlajčić, mag. iur. 

 

 


